


GIỚI THIỆU Solve for Tomorrow 2021

– là cuộc thi dành cho học sinh THCS & THPT (với sự hướng dẫn của giáo viên),

khuyến khích các em chủ động xây dựng các giải pháp ứng dụng giáo dục

STEM, có giá trị ứng dụng thực tiễn để giải quyết những vấn đề liên quan đến

một (hoặc nhiều) lĩnh vực như Xã hội, Môi trường, Giáo dục, Y tế & Sức khỏe.

Đây là cuộc thi do Tập đoàn Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010 nhằm

tạo ra sân chơi sáng tạo giúp các em chủ động tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng

công nghệ để giải quyết những vấn đề liên quan đến xã hội hoặc địa phương

của mình. Tính tới nay, Samsung đã tổ chức cuộc thi Solve for Tomorrow ở 22

quốc gia như Mỹ, Canada, Singapore, Brazil, Mexico,…



ĐƠN VỊ TỔ CHỨC Samsung: là Tập đoàn công nghệ khơi nguồn cảm hứng cho thế giới và
định hình tương lai với những ý tưởng và công nghệ đột phá giúp tái
định nghĩa các sản phẩm TV, điện thoại thông minh, thiết bị đeo thông
minh, máy tính bảng, thiết bị gia dụng kỹ thuật số, hệ thống mạng, thẻ
nhớ, công nghệ bán dẫn và giải pháp LED.

Tổ chức Junior Achievement Vietnam (JA Vietnam) – thành viên của
Tổ chức Junior Achievement Worldwide (JA Worldwide) là một trong
những Tổ chức phi chính phủ về Giáo dục hàng đầu thế giới có trụ sở
tại hơn 120 quốc gia - cung cấp các chương trình đào tạo cho học sinh
từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông với 03 nội dung chính: Quản
lý tài chính, Hướng nghiệp, và Khởi nghiệp dựa trên kinh nghiệm thực
tế.

Năm 2021, Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina và Công ty TNHH
Samsung Electronics Việt Nam (gọi tắt là "Samsung") phối hợp với JA
Vietnam tổ chức cuộc thi "Solve For Tomorrow 2021“.



MỤC TIÊU CUỘC THI Cuộc thi là một sân chơi giúp các bạn học sinh có cơ hội:

01

02

03

04

Nâng cao KHẢ NĂNG QUAN SÁT VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Khuyến khích SÁNG TẠO VÀ ỨNG DỤNG STEM vào thực

tiễn và phát minh ra các sản phẩm mới hữu ích

Truyền cảm hứng và sự yêu thích GIÁO DỤC STEM tới Giáo

viên và Học sinh trên toàn quốc

Luyện tập và thực hành các KỸ NĂNG MỀM hữu ích (làm

việc nhóm, thuyết trình, sáng tạo, và phản biện)



ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Đối tượng: Bảng A Học sinh THCS trên toàn quốc (từ lớp 6 – lớp 9)

Bảng B Học sinh THPT trên toàn quốc (từ lớp 10 – lớp 12)

Ngôn ngữ dự thi: Tiếng Việt

Hình thức tham dự: Học sinh sẽ đăng ký theo nhóm từ 2-4 thành viên; và 1

Giáo Viên trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn học sinh thực hiện bài thi của mình.

Ghi chú:

❖ 01 giáo viên được hỗ trợ nhiều đội thi cùngmột lúc

❖ 01 học sinh chỉ được đăng ký tham dự 01 đội duy nhất



Ứng dụng giáo dục STEM vào việc nghiên cứu và xây dựng giải pháp

nhằm giải quyết những vấn đề của xã hội hoặc của địa phương, liên quan

đến một trong 04 lĩnh vực: Xã hội, Môi trường, Giáo dục, Y tế & Sức

khỏe.

CHỦ ĐỀ CỦA  CUỘC THI



Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh

ĐÀO TẠO TRỰC 
TUYẾN

VÀ NỘP BÀI DỰ THI

CÔNG BỐ TOP 40
(20 đội của mỗi miền)

TẬP HUẤN NỘP VIDEO CLIP

31/07

SOLVE FOR TOMORROW 2021
- LỊCH TRÌNH CUỘC THI -

CÔNG BỐ TOP 20

(10 đội của mỗi miền)

01/08 – 15/10 01/08 – 15/10 27/10

Thí sinh dự thi và
Giáo viên hướng

dẫn bắt buộc phải
hoàn thành nội dung 

học đào tạo trực
tuyến để đủ điều

kiện vào vòng trong

BGK chấm thi và
chọn ra Top 40 

vào vòng 2 
(20 đội Bảng A -

THCS & 20 đội
Bảng B -THPT)

Các đội thi tham gia
tập huấn tại HN và
HCM về kiến thức

công nghệ ứng dụng
và kỹ năng mềm

Tổ chức tại
HN - HCM

Email

Các đội thi quay 
video trình bày về
mô hình/sản phẩm
và gửi về cho BTC

Email - Website

BGK chấm thi và
chọn ra TOP 20 vào

vòng Chung kết
(10 đội bảng A -

THCS & 10 đội bảng
B - THPT)

Các đội thi tập trung tại
Hà Nội hoặc Hồ Chí

Minh để tham gia vòng
chung kết

Đào tạo trực tuyến và nộp bài thi trực tuyến

1. VÒNG SƠ KHẢO 3. VÒNG CHUNG KẾT

15/04 – 30/06

2. VÒNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

NGÀY THI CHUNG KẾT

28/11

CỐ VẤN CHUYÊN 
MÔN

01/08 – 26/11

Mỗi đội thi sẽ có 1 
chuyên gia cố vấn

hỗ trợ trực tiếp

Online



LỊCH TRÌNH CUỘC THI

1. Vòng 1: Vòng Sơ khảo (từ 15/04 đến 30/06/2021)

o Học sinh và Giáo viên tham gia Khoá đào tạo trực tuyến về Tư duy thiết kế (dành cho Học sinh)

và Quản lý dự án (Dành cho Giáo viên)

o Các đội thi nộp bài dự thi với ý tưởng có ứng dụng giáo dục STEM cho giải pháp của mình theo

mẫu bài dự thi của Ban tổ chức.

2. Vòng 2: Vòng Phát triển sản phẩm (từ 01/08 – 15/10/2021)

o Các đội thi sẽ tham gia 02 nội dung đào tạo: Cố vấn chuyên môn (online) & Tập huấn trực tiếp

o Các đội thi hoàn thiện ý tưởng từ Vòng 1 thành mô hình sản phẩm thực tế và nộp bài theo

hướng dẫn của Ban tổ chức.

3. Vòng 3: Vòng Chung kết (Ngày 27 & 28/11/2021)

o Các đội thi trải qua 02 phần thi:

1. Trưng bày sản phẩm/ mô hình

2. Thuyết trình về sản phẩm/ mô hình và trả lời câu hỏi từ BGK



CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 1. VÒNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

KHU VỰC MIỀN BẮC (từ Tp. Đà Nẵng trở ra miền Bắc)

❖ 03 Giải thưởng dành cho Tỉnh/ Thành phố có tỉ lệ Giáo viên và Học sinh tham 

gia đào tạo trực tuyến cao nhất – Mỗi giải là 01 sản phẩm của Samsung trị giá

15.000.000 đồng

❖ 10 Giải thưởng dành cho Trường THCS hoặc THPT có tỉ lệ Giáo viên và Học sinh 

tham gia hoàn thành đào tạo trực tuyến cao nhất - Mỗi giải là 01 sản phẩm của

Samsung trị giá 10.000.000 đồng

❖ 50 Giải thưởng dành cho 50 GIÁO VIÊN hoàn thiện khoá học trực tuyến với 

điểm số cao nhất và có thời gian hoàn thành sớm nhất - Mỗi giải là 01 sản phẩm

Samsung giải trị giá 1.000.000 đồng

❖ 75 Giải thưởng dành cho 75 HỌC SINH hoàn thiện khoá học trực tuyến với điểm 

số cao nhất và có thời gian hoàn thành sớm nhất - Mỗi giải là 01 sản phẩm

Samsung trị giá 1.000.000 đồng



CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. VÒNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

KHU VỰC MIỀN NAM (từ tỉnh Quảng Nam trở vào miền Nam)

❖ 03 Giải thưởng dành cho Tỉnh/ Thành phố có tỉ lệ Giáo viên và Học sinh tham gia đào 

tạo trực tuyến cao nhất - Mỗi giải là 01 sản phẩm Samsung trị giá 15.000.000 đồng

❖ 10 Giải thưởng dành cho Trường THCS hoặc THPT có tỉ lệ Giáo viên và Học sinh tham 

gia hoàn thành đào tạo trực tuyến cao nhất - Mỗi giải là 01 sản phẩm Samsung trị giá

10.000.000 đồng

❖ 50 Giải thưởng dành cho 50 GIÁO VIÊN hoàn thiện khoá học trực tuyến với điểm số 

cao nhất và có thời gian hoàn thành sớm nhất - Mỗi giải là 01 sản phẩm Samsung trị

giá 1.000.000 đồng

❖ 75 Giải thưởng dành cho 75 HỌC SINH hoàn thiện khoá học trực tuyến với điểm số 

cao nhất và có thời gian hoàn thành sớm nhất - Mỗi giải là 01 sản phẩm Samsung trị

giá 1.000.000 đồng



CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 2. VÒNG CHUNG KẾT

❖ 02 Giải Nhất (01 đội THCS & 01 đội THPT): gồm 01 sản phẩm của

Samsung trị giá 15.000.000 đồng/người dành cho mỗi cá nhân Thí sinh và

Giáo viên hướng dẫn của đội chiến thắng hạng mục giải tương ứng.

❖ 02 Giải Nhì (01 đội THCS & 01 đội THPT): gồm 01 sản phẩm của Samsung

trị giá 10.000.000 đồng/người dành cho mỗi cá nhân Thí sinh và Giáo viên

hướng dẫn của đội chiến thắng hạng mục giải tương ứng.

❖ 06 Giải Ba (03 đội THCS & 03 đội THPT): gồm 01 sản phẩm của Samsung

trị giá 7.000.000 đồng/người dành cho mỗi cá nhân Thí sinh và Giáo viên

hướng dẫn của đội chiến thắng hạng mục giải tương ứng.

❖ 10 Giải Cộng đồng (05 đội THCS & 05 đội THPT): gồm 01 sản phẩm của

Samsung trị giá 5.000.000 đồng/người dành cho mỗi cá nhân Thí sinh và

Giáo viên hướng dẫn của đội chiến thắng hạng mục giải tương ứng.



LỢI ÍCH CỦA HỌC SINH KHI THAM GIA CUỘC THI

Được trang bị những kiến thức, khái niệm
về khoa học và công nghệ

Rèn luyện tư duy đa chiều về
nghiên cứu và phát triển ý
tưởng/mô hình/sản phẩm

Được trang bị và rèn luyện các
kỹ năng mềm cần thiết: tư duy

sáng tạo, tư duy thiết kế, kỹ
năng làm việc nhóm, kỹ năng

thuyết trình, kỹ năng xây dựng
dự án,…

Được nhận những giải
thưởng hấp dẫn và có giá trị

từ Samsung

Cơ hội được tham gia chương 
trình thăm quan và giao lưu tại 

trụ sở chính của Tập đoàn 
Samsung tại Hàn Quốc

Giao lưu với các bạn Học sinh yêu thích
công nghệ trong cả nước



LỢI ÍCH CỦA NHÀ TRƯỜNG KHI ĐỒNG HÀNH CÙNG CUỘC THI

Xây dựng một sân chơi hấp dẫn, bổ ích
về công nghệ cho học sinh

Tạo lập môi trường thực hành
công nghệ bên cạnh những kiến

thức lý thuyết

Mang đến cơ hội giao lưu và học
hỏi những kiến thức về khoa học và

công nghệ cho Giáo viên và Học 
sinh

Tạo bước đà cho Học sinh khi
tham gia những cuộc thi có

quy mô quốc tế

Giao lưu và trao đổi kinh nghiệm
với các hệ thống giáo dục khác trên

toàn quốc

Được nhận những giải thưởng giá
trị đến từ Samsung dành cho nhà

Trường, Giáo viên và Học sinh



“SOLVE FOR TOMORROW 2020 (SFT 2020)”

Chương trình tập huấn cho TOP 20 đội thi 
xuất sắc nhất khu vực phía Bắc

Chương trình tập huấn cho TOP 20 đội thi 
xuất sắc nhất khu vực phía Nam

Phần thi thuyết trình của Quán quân 
SFT2020 với Giải pháp: Xe Robot thăm dò 

môi trường

TOP 10 Chung kết
Khu vực trung bày thiết bị
cảnh báo nguy hiểm giao
thông ngược chiều ở các

góc khuất tầm nhìn

Trao giải
Đội chiến thắng



“Hãy cùng chúng tôi mở ra những cơ hội học
tập và sáng tạo mới cho thế hệ trẻ!”



Thông tin liên hệ Đơn Vị Tổ Chức (JA Vietnam):

• Địa chỉ: 25 Vân Hồ 2, Hai Bà Trưng, Hà Nội

• Hotline cuộc thi: 0981 793 336/ 0246 685 2255

• Email: solvefortomorrow2021@gmail.com

• Website: javietnam.org


